INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Fundację Instytut Gryphius z siedzibą w Szczecinie
Administrator
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Gryphius z siedzibą w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 19 kod pocztowy 70-383, KRS: 0000221384, NIP: 8512897144, REGON: 812738898,
(dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie (pod nr
tel. +48 9143271, +48 602221512), listownie (adres siedziby) lub e-mail (info@gryfius.eu) (dalej
jako „Administrator”).
Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja celów statutowych Administratora oraz
możliwość przedstawiania bieżącej oferty Administratora. Przetwarzanie danych osobowych
będzie w szczególności odnosiło się do:
1. tworzenia bazy wolontariuszy, sponsorów, partnerów, sympatyków, specjalistów i
ekspertów,
2. przeprowadzenia kampanii informacyjnych na temat profilu prowadzonych działań,
3. pozyskiwania darowizn na rzecz fundacji finansowych, rzeczowych, usługowych,
4. działań wizerunkowych i promocyjnych,
5. działań zmierzających do rozwoju i rozbudowywania struktur Fundacji,
6. promowania określonego celu realizowanego przez Administratora,
7. realizacji programów tematycznych i konkursów,
8. współpracy z partnerami i przyjaciółmi Administratora,
9. kontaktów z mediami.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„Rozporządzeniem”).
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Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Wyjątek stanowi
przekazywanie danych osobowych do USA w odniesieniu do projektu Planet Head Day.
Przekazując dane osobowe do USA Administrator zapewnieni zgodność z Rozporządzeniem w
zakresie przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie UE.
Okres przechowywania danych
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Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora,
- osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Administrator (np. księgowość, biuro), pracownicy
poczty polskiej (np. przy wysyłce podziękowań), bądź, za Państwa zgodą, inne podmioty,
- sponsorzy i darczyńcy,
- usługobiorcy i usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych
Osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług hostingowych - w
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec celów do jakich są
one przetwarzane, do momentu cofnięcia przez Państwa udzielonej nam zgody na ich
przetwarzanie. W przypadku cofnięcia ww. zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Kategorie przetwarzanych danych
Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu będą:
1.
imię i nazwisko/nazwa firmy
2.
data urodzenia
3.
adres zamieszkania/adres do korespondencji/adres siedziby firmy
4.
numer telefonu,
5.
adres e-mail,
6.
rodzaj wykonywanego zawodu/funkcja zawodowa/funkcja społeczna,
7.
dane wizerunkowe
Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych w celu wspierania i uczestnictwa w realizacji celów statutowych
Administratora jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w nich udziału.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej
Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej
osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią
z prawa do wycofania zgody,
5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec otrzymywania newsletter,
6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
7. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw można kontaktować się z
Administratorem Danych kierując korespondencję na adres: Europejska Fundacja Wspierania
Przedsiębiorczości i Kultury (Instytut Gryphius) z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 19, kod
pocztowy 70-383, KRS: 0000221384, NIP: 8512897144, REGON: 812738898
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
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Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w
ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka
pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

